Akciós építőipari mérőműszerek
2018. szeptember 30-ig
CTP104 állvány
+ CLR102
5 m szintezőléc

Leica NA332 optikai
szintező csomag

CTP104 állvány
+ CLR102
5 m szintezőléc

• Megbízható,
•
•
•
•
•
•
•

32x nagyítású optika
Automata szerkezet
Robosztus és termelékeny
Por- és vízálló (IP54)
CTP104 alumínium műszerállvány
CLR102 5 m teleszkópos szintezőléc
Leica Protect Garancia
1 év költségmentes időszak

Leica NA724 optikai
szintező csomag
• 24x nagyítású „szürkületi” optika
• Kategóriájának legélesebb optikája
• Extrém körülmények között is tökéletes
•
•
•
•
•
•

pontosság
360º zárt szögleolvasó
Teljes vízállóság (IP57)
CTP104 alumínium műszerállvány
CLR102 5 m teleszkópos szintezőléc
Leica Protect garancia
2+1 év költségmentes időszak

Bruttó listaár:
218.059 Ft
Akciós bruttó ár: 149.900 Ft
Akciós nettó ár: 118.031 Ft
Bruttó listaár: 143.129 Ft
Akciós bruttó ár: 91.900 Ft
Akciós nettó ár: 72.362 Ft

CTP104 állvány
+ CLR102
5 m szintezőléc

Leica

Leica NA524 optikai
szintező csomag
•
•
•
•
•
•
•
•

Felsőkategóriás, 24x nagyítású optika
Automata szerkezet
Mérnöki feladatok ellátására is alkalmas
Fokozottan por- és vízálló (IP56)
CTP104 alumínium műszerállvány
CLR102 5 m teleszkópos szintezőléc
Leica Protect Garancia
2+1 év költségmentes időszak

iCON

szintezők
és forgólézerek

Leica Rugby CLH Basic forgólézer
+ COMBO érzékelő és távirányító csomag
• 1300 méteres hatótávolság érzékelő
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

használatával
1,5 mm pontosság / 30 méter
Vízszintes és ferde sík használata
Teljesen automatikus, HI. funkcióval
Li-Ion akkumulátor csomagok
COMBO távitrányító és detektor egyben
Szoftveresen frissíthető és fejleszthető
CTP104 állvány
eszközök
+ Flexibilis szintezőléc
Maximiális víz - és porállóság (IP68)
+ Li-ion akkumulátor csomagok
MIL-STD 810G szabvány
CTP 104 alumínium műszerállvány
Bruttó listaár:
656.209 Ft
Flexibilis szintezőléc forgólézerekhez
Akciós bruttó ár: 549.900 Ft
2 év ütésgarancia
Akciós nettó ár: 432.992 Ft
5 év költségmentes időszak

Bruttó listaár:
157.099 Ft
Akciós bruttó ár: 99.900 Ft
Akciós nettó ár: 78.661 Ft

Leica Rugby 620 forgólézer
+ Rode Eye 120 érzékelő csomag
• 800 méteres hatótávolság érzékelő
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

használatával
1,5 mm pontosság / 30 méter
Vízszintes sík használata
x éy y tengely manuális dönthetősége
Teljesen automatikus, HI. funkcióval
Alkáli elemcsomag
Rod Eye 120 professzionális érzékelő
Fokozottan víz - és porálló (IP67)
Flexibilis szintezőléc forgólézerekhez
CTP104 alumínium műszerállvány
Leica Protect Garancia
3 év költségmentes időszak

CTP104 állvány
+ Flexibilis szintezőléc
+ alkáli elemcsomag

Bruttó listaár:
386.715 Ft
Akciós bruttó ár: 299.900 Ft
Akciós nettó ár: 236.142 Ft

Az árak ajánlott akciós árak, érvényesek 2018. szeptember 30-ig! További információért kérjük keresse viszonteladóinkat! Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Ismerje meg szakmai blogunkat: www.svajcipontosan.com
Szakmai tartalmak, oktató videók, tippek és érdekességek szakemberektől szakembereknek.
Ha mérni kell akkor csak svájci pontosan...
Leica Lino L2 vonallézer
+ többfunkciós falitartó
Műanyag koffer + Li-ion
akkumulátor csomag

Bruttó listaár:
107.696 Ft
Akciós bruttó ár: 70.900 Ft
Akciós nettó ár: 55.827 Ft

• 25 méter hatótávolság - a kategória legerősebb

Leica Disto X4 kézi lézertávmérő
- kültérre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

150 méter hatótávolság, 1 mm pontosság
Beépített célzó kamera 4x digitális zoom
Színes, nagy fényerejű kijelző
Bluetooth 4.0 kapcsolat, Disto Plan, Transfer alkalmazás
Alkalmazáson keresztül frissíthető az eszköz
360 fokos dőlésérzékelő, összetett mérési feladatok
Fokozottan por- és vízálló (IP65)
Ütésálló – 2 méter ejtésig tesztelve
Gyári kalibrációs jegyzőkönyv
2+1 év költségmentes időszak

Bruttó listaár:
139.573 Ft
Akciós bruttó ár: 109.900 Ft
Akciós nettó ár:

86.535 Ft

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fényereje
80 méter hatótávolság detektor használatával
2 mm pontosság / 10 méter
180º vízszintes és függőleges lézersík
Lock funkció manuális dőléshez
Közponotosan mágneses, töbfunkciós adapter
Li-ion akkumulátor csomag - 44 óra használat!
Alkáli elemkazetta
Mágneses céltábla
Gyári kalibrálási jegyzőkönyv
Víz- és porálló (IP54)
2+1 év költségmentes időszak

Leica Disto D110 kézi
lézertávmérő - beltérre
•
•
•
•
•
•
•
•

Lézeres távolságmérők
és vonallézerek

60 méter hatótávolság
1,5 mm mm pontosság
Bluetooth 4.0 kapcsolat
Leica Disto Plan alkalmazás
Terület- és folyamatos mérés
Víz- és porálló (IP54)
Gyári kalibrálási jegyzőkönyv
2+1 év költségmentes időszak

Bruttó listaár:
46.863 Ft
Akciós bruttó ár: 36.900 Ft
Akciós nettó ár: 29.055 Ft

ző!
Lenyűgö
Az új Disto X távolságmérőket pillanatok
alatt térbeli / 3D mérésekre alkalmas
eszközzé alakíthatja az új Leica DST360
adapter segítségével. Ez az aktív rendszer
a távmérő összekapcsolásával a vízszintes
és magassági szögértékek használatával
tetszőleges pontok, felületek, alaprajzok
méréseit teszi lehetővé. Mindezeket az új
Disto Plan szoftver segítségével Bluetooth
kapcsolaton keresztül dokumentálhatja
vagy akár elmentheti .dxf formátumban is.
A precíziós célzóval nagyon pontosan és
gyorsan elvégezhetőek a felmérések.
Az adapter tartozéka egy kompakt
állvány, mindezek egy robosztus
IP67 kofferban szállítva.

Leica DST360 - alakítsa át X - sorozatát professzionális mérőállomássá
Az árak ajánlott akciós árak, érvényesek 2018. szeptember 30-ig! További információért kérjük keresse viszonteladóinkat! Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

